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  ١٢٣/٣م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٢٦   بعد المائةالعشرون والثالثةالدورة 
  EB123/3   من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

  
  
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
 التابعة للمجلس التنفيذي

  
 
١-  زانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي فـي جنيـف يـومي            للجنة البرنامج والمي   الثامنقد االجتماع   ع
 .، وترد أسماء المشاركين في الملحق     )البرتغال(ل  يبيريرا ميغ .  برئاسة األستاذ ج   ٢٠٠٨ مايو/ أيار ١٦و ١٥

   . اللجنة للمجلس التنفيذيتبلّغهاوتحتوي هذه الوثيقة على تقرير عن بنود جدول األعمال التي 
  
  .ة جدول أعمالهاوقد أقرت اللجن  -٢
  

  )EBPBAC8/2الوثيقة (استعراض التقدم المحرز : اإلصالحات اإلدارية   من جدول األعمال١-٣البند 
  
رحبت اللجنة بالتقرير المعني بالتقدم المحرز في اإلصالحات اإلدارية، بما في ذلك المعلومات المحدثة   -٣

 الكامل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ وتبسيط        عن حالة نظام اإلدارة العالمي؛ والتحرك نحو االمتثال       
إجراءات التوظيف للحد من حاالت التأخير؛ وتعزيز إدارة األداء والربط بين أغراض وخطط عمـل األفـراد                 
والمنظمات؛ وتأمين التمويل الكافي لدعم مهام المنظمة؛ وكذلك المعلومات الخاصة بعجز التمويل الالزم لتنفيذ              

ط العام لتجديد مباني المقر الرئيسي، ولتحقيق امتثال أفضل لمعايير التشغيل الدنيا لألمم المتحدة الالزمة               المخط
  .ألمن الموظفين

  
والحظت اللجنة أن تنفيذ نظام اإلدارة العالمي يسير وفقاً لبرنامجـه الزمنـي، وأن جميـع المكاتـب           -٤

، وأن المكتـب اإلقليمـي      ٢٠٠٩تخدام النظام بحلول نهاية عام      اإلقليمية، باستثناء إقليم األمريكتين، تستعد الس     
وفي نفس الوقت أقرت اللجنة بحجم وتعقد مهمة تنفيذ النظام والمخـاطر            . لألمريكتين سينفذه في مرحلة الحقة    

وقد طمأنت األمانة اللجنة إلى أن هناك خطوات تُتخـذ للحـد مـن              . الجسيمة التي تنطوي عليها عملية التنفيذ     
 من جدول األعمال، المعنون تقرير مراجـع        ٥-٢ر؛ ونوقشت هذه المسألة بشكل أشمل في إطار البند          المخاط

مـديري الوحـدات    ( كما أحيطت اللجنة علماً بأن احتياجات العمالء         ١.الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة    
وقد سلط الـضوء علـى      . امتأتي في صميم القرارات المعنية بتصميم النظ      ) لتقنية وموظفيها في المقام األول    ا

تحويل البيانات والمرتبات وتدريب الموظفين، بوصفها مهام كبيرة ومعقدة بشكل خاص، غير أن التقدم المحرز    
  .جيد
  
ورحبت بالخطوات التي . أهمية ضمان التمويل الكافي لوظائف الدعم المشترك للمنظمة اللجنة توناقش  -٥

لمباشرة بشكل أفضل من أجل تقـديم الـدعم اإلداري وغيـر اإلداري             التكاليف المباشرة وغير ا   تتخذ لتحديد   
لألنشطة الممولة من المساهمات الطوعية، وحثت اللجنة األمانة على تحديد اآلليات الالزمة لضمان تمويل مهام 

  .الدعم األساسية هذه
                                                           

  .٦١/٢٤الوثيقة ج   ١
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ن شأنه أن يزيد من تعزيز      للقطاع العام م  الدولية  ة  يمعايير المحاسب الوأشارت اللجنة أيضاً إلى أن تنفيذ         -٦
  .المساءلة المالية للمنظمة

  
 EBPBAC8/2أحاطت اللجنة علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة 

  
التقدم المحرز في ما يتعلق بوضع مسودة       : الشراكات الصحية الدولية     من جدول األعمال٢-٣البند 

 ظمةالدالئل اإلرشادية الخاصة بالسياسة العامة من أجل مشاركة المن        
  )١ إضافة ١٢٣/٦م ت و١٢٣/٦م تالوثيقتان (

  
إذ ترحب اللجنة بالتحديث الذي تم على تقرير األمانة الخاص بالشراكات الذي أحاط به المجلس علماً                  -٧

قد أحاطت اللجنة علماً بأن المجلس سيناقش مجموعة من مـسودات           ف ١في الدورة الثانية والعشرين بعد المائة،     
 اإلرشادية للسياسة، والتي ستقدم إلى المجلس في دورته الرابعة والعشرين       للدالئل األساس   المبادئ التي ستشكل  

  ٢٠٠٩.٢يناير / بعد المائة التي ستعقد في كانون الثاني
  
واقترح بعض األعضاء، وغيرهم من المشاركين، أثناء المناقشة، أن أي اتفـاق يقـضي باستـضافة                  -٨

وأكـد مـشارك آخـر أن       . ه الرئاسية لمراجعته والموافقة علي    الهيئاتإلى  المنظمة لشراكة ما، ينبغي أن يقدم       
المنظمة البد لها من التكيف حتى يمكنها االستجابة للبناء الصحي العالمي السريع التطور، والحقيقة التي تؤكد                

وقد . ماليةكما أن الحاجة قائمة إلى تعزيز التنسيق الوطني للشراكات من خالل وزارات ال            . استمرار الشراكات 
  أكـرا  (لوحظ أن االجتماعات الدولية المقبلة، مثل االجتماع الرفيع المستوى الثالث حـول فعاليـة المعونـة                 

من شأنه أن يتيح فرصاً جيدة وهامة لتحري الشراكات من منظور أوسـع مـن               ) ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٤-٢
نة تقديم تقارير دورية إلى الهيئات الرئاسـية        وقُدم اقتراح آخر يقضي بأن تتولى األما      . حيث اإلعداد والتنسيق  

  .بشأن الشراكات، واإلنجازات التي تحقق في هذا الخصوص وأية قضايا أخرى
  
وطلب أحد أعضاء اللجنة توضيحاً حول طبيعة النظام األساسي الخاص بالتحالف العالمي مـن أجـل            -٩

لمجلس له وما هي اآلثار المترتبة عليـه بالنـسبة           وما إذا كان يجري تقديمه لنيل اعتماد ا        ٣اللقاحات والتمنيع، 
وقد ردت األمانة بأن الوثيقة كانت لغرض العلم فقط، في ضوء التغيير الوشيك في وضع التحـالف                 . للمنظمة

إلى مؤسسة سويسرية مستقلة، وانفصاله عن اليونيسيف المستضيفة لـه وأن أهميـة التحـالف               الذي سيتحول   
  .في زيادة نطاق التغطية بالتمنيع، تبرر استمرار شراكة المنظمة فيهوالتمنيع العالمي من أجل اللقاحات 

  
وطلب عضو آخر من أعضاء اللجنة تحديثاً عن الكيفية التي تخطط بهـا األمانـة إلدارة ميزانيـات                    -١٠

وقد أوضحت األمانة أنه تم، مـن خـالل تـصنيف           . ٢٠١١-٢٠١٠الشراكة، والميزانية البرمجية المقترحة     
 شراكة رسمية والتي ستأتي ميزانياتها من خارج الميزانيـة البرمجيـة            ١١التعاونية، تحديد   لف الترتيبات   مخت

كما ذكر أيـضاً أن جـزءاً       . بسبب الترتيبات الرئاسية الخاصة بها، أو بسبب عدم قيام المنظمة بحشد مواردها           
لشراكات ألعمال المنظمة مـن أجـل       صغيراً من الميزانية البرمجية سيوضح مدى التآزر الذي ستقدمه هذه ا          

  .٢٠١٣-٢٠٠٨تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 
  

 ١٢٣/٦م ت و١٢٣/٦م توأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس علماً بالتقارير الواردة فـي الـوثيقتين      
  .١إضافة 

                                                           
  ).النص اإلنكليزي(، ٢، الجلسة الثامنة، الفرع ٢/ سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨م تالوثيقة    ١
  .١٢٣/٦م تالوثيقة    ٢
  .١ إضافة ١٢٣/٦م تالوثيقة    ٣
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   يذ والتقيـيم  توجيهات بشأن التنف  :  بشأن المطبوعات  سياسة المنظمة    من جدول األعمال٣-٣البند 
  )١٢٣/٧ت م الوثيقة(

  
ومن شـأن   . الحظت اللجنة أنه قد تم إحراز تقدم كبير في وضع سياسات المنظمة بشأن المطبوعات               -١١
مـايو  / م المقترح المقرر طرحه على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة في أيـار               التقيي

.  أن ينطوي على إشارة إلى ما إذا كانت األغراض التي يتم السعي إلى تحقيقها قد تـم بلوغهـا أو ال                     ٢٠١١
المية والتوجيهـات المقترحـة     وطلبت اللجنة معلومات إضافية حول التصنيف المقترح لمنتجات المنظمة اإلع         

ورحبت اللجنة باالقتراح القاضي بإنـشاء مكتبـة إلكترونيـة          . حول الموافقة في مختلف مراحل عملية النشر      
لالستفادة تحتوي على منتجات المنظمة اإلعالمية وطلبت أن تتم إتاحة الفرصة للمستخدمين في البلدان النامية               

  .ن قواعد البياناتالمجانية من تلك المكتبة ومن غيرها م
  

والحظت األمانة أن الموعد المقترح لإلبالغ عن تنفيذ السياسة من شأنه أن يمكن من التقييم على مدى                   -١٢
وقد عكـس التـصنيف المقتـرح       . ثنائية كاملة إذ إن الكثير من األدوات المستخدمة يتبع دورة ثنائية السنوات           

متطلبات مختلفة مـن    ) الدعوة والمناصرة، والمطبوعات الخارجية    أو التقنية، ومواد     العلميةالمواد  (للمنتجات  
كما أن المقترح القاضي بإدراج روابط      . حيث وضع المحتويات واإلنتاج والتوزيع، والمعايير الخاصة بالموافقة       

من المكتبة المقترحة مع سائر قواعد البيانات ينطوي على إشكاالت ألسباب تتعلق بـضبط الجـودة وبـسبب                  
سـهلت بالفعـل    قـد   غيـر أن األمانـة      . ت االرتباك بين المستخدمين فيما يتعلق بهويـة محتوياتهـا         احتماال
المستخدمين في البلدان النامية إلى المعلومات الصحية وذلك من خالل عدة آليات قائمـة بمـا فيهـا                   وصول
ندوق  أي الوصول إلى البحوث عن طريـق الـشبكة الـصحية الدوليـة، ومكتبـة الـص                 (HINARI) مبادرة
  . (Blue Trunk Library) األزرق

  
  .١٢٣/٧م ت المجلس بأن يحيط علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة وقد أوصت اللجنة

 
  )١٢٣/١١م ت الوثيقة( أسلوب عمل جمعية الصحة   من جدول األعمال٤-٣البند 

  
ر في الكيفية التي يمكن بها      رحبت اللجنة باستجابة األمانة للمقترح الذي أبداه المجلس فيما يتعلق بالنظ            -١٣

وشدد أحد أعضاء اللجنـة علـى       . جعل اجتماعات اللجنة العامة لجمعية الصحة أكثر كفاءة وأقل هدراً للوقت          
أهمية حماية صالحيات الدول األعضاء وتساءل عن العملية الخاصة بتعديل النظام الداخلي لجمعيـة الـصحة                

لحد من النقاش حول مقترح يقضي بإدراج بند تكميلي في جـدول            وشدد أحد المشاركين على أهمية ا     . العالمية
بحد أقصى قدره متحدثان مؤيـدان للمقتـرح ومتحـدثان          (األعمال وحصره في عدد يحدد سلفاً من المتحدثين         

، وذلك كوسيلة لتحسين كفاءة اجتماعات اللجنة العامة، كما اقتـرح األخـذ بمعـايير إضـافية                 )ضان له همنا
 في جمعية الصحة، وأشار إلى ضـرورة        األعمالتراح الخاص بإدراج بنود تكميلية في جداول        يتعلق باالق  فيما

اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تبسيط عمل اللجنة العامة فيما يتعلق بنظرها في البنود التكميلية المدرجة في                 
ن النظام الداخلي لجمعيـة   م١٢١ و٧٣نة إلى المادتين وأحالت األمانة اللج . جداول األعمال في جمعية الصحة    

  .الصحة العالمية اللتين تتناوالن مسألة تعديل النظام الداخلي
  

  .واقترح الرئيس أن يتولى المجلس التنفيذي مناقشة هذه المسألة بإسهاب  -١٤
  

  .أوصت اللجنة المجلس بأن يحيط علماً بالتقريرو  
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  الملحق 
  

  قائمة بأسماء المشاركين
  
  عضاء والبدالءاأل
  

  البرتغال
  

  )رئيساً(بيريرا ميغيل . األستاذ ج
  

  ليبيريا
  

  )نائب الرئيس(غوينيغيل . ت. الدكتور و
  

  أفغانستان
  

  )أحمد زاي. هبديالً للدكتور (نوري . ك. السيد أ
  

  الدانمرك
  

  )فيسكر. بديالً للسيد ج(كريستنسن . السيدة م
  

  )بديل( جينسن –سكوفبيرغ . السيدة م
  )بديل( راسموسن –برلنغ . د أالسي

  
  إندونيسيا

  
  )سوباري. ف. بديالً للدكتورة س(لوكيتو . الدكتور و

  
  )بديل(سومانتري . الدكتور أ
  )بديل(بوتري . و. الدكتور ت

  )بديل(الدكتور ويدييارتي 
  

  اليابان
  

  )شينوزاكي. هبديالً للدكتور (سوغيورا . الدكتور و
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  المكسيك
  

  )هرنانديث آفيال. بديالً للدكتور م(الي ألفاريث ف. م. السيدة د
  

  )بديل(خاكيث . أ. السيدة م
  )بديل(كورونادو مارتينيث . إي. السيدة م

  
  نيوزيلندا

  
  )كانليف. بديالً للسيد د(روش . السيدة د

  
  سري النكا

  
  دي سيلفا. السيد ن

  
  )بديل(ماليكاراتشي . السيدة م  

  
  تونس

  
  الدكتور هشام عبد السالم

  
  الواليات المتحدة األمريكية

  
  )غارسيا. بديالً للدكتور ج(هوهمان . إي. السيد دي

  
  )بديل(تشيك . السيدة أ  

  
  عضو بحكم منصبه

  
  سنغافورة

  
  )رئيس المجلس التنفيذي(ساداسيفان . الدكتور ب

  
  الدول األعضاء التي ال تتمتع بعضوية اللجنة

  
  )الجزائر(السيد الحسن الباي 

  )أستراليا(ترسون با. السيدة ك
  )النمسا(إن . السيدة ر

  )النمسا(هلموت . الدكتور ف
  )النمسا(الدكتور ف فورزر 

  )كندا(ماكفي . السيد د
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  )كندا(بليي . السيد ب
  )الصين(الدكتور كيسنغ جون 
  )الصين(السيدة هان جيكسيو 

  )الجمهورية الدومينيكية(سيغورا . السيد ك
  )فرنسا(رونول . السيدة ب
  )ألمانيا(فنشل . والسيد أ
  )هايتي(ألكساندر . ب. السيد ج

  )كينيا(مبويا أوكيو . الدكتور ت
  )قيرغيزستان(تاشماتوفا . السيدة س
  )المغرب(أشقالو . السيد م

  )المغرب(شرايبي . اآلنسة ز
  )النرويج(ليندغرن . إي. السيد ت
  )البرتغال(سوسا فيالهو . أ. السيد ج
  )لروسياالتحاد ا(بافلوف . الدكتور أ
  )رواندا(كاميكازي . اآلنسة ك
  )رواندا(كاييتايري . السيد أ

  )سنغافورة(السيد تان يورك تشور 
  )سنغافورة(سيد حاسم . ن. السيد س
  )سنغافورة(وونغ . السيد ك
  )سنغافورة(سادانادوم . س. السيد ت
  )سنغافورة(غان . السيدة ف
  )السويد(هيلغرن . السيدة أ
  )سويدال(آندرسون . السيدة ل
  )سويسرا(ريشنر . السيد د
  )سويسرا(بالتنر . السيد ن
  )تايلند(كانشاناهاتاكيج . السيدة ب
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(كيتسل . السيدة ك

  
  
  

=     =     =  


